
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 3,424.00                  3,424.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด 3,424.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

164/2564 ลงวันท่ี 
01/07/2564

2 วัสดุงานช่าง 20,384.00                20,384.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ดูโฮม จ ากัด 20,384.00                        มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

165/2564 ลงวันท่ี 
01/07/2564

3 วัสดุงานช่าง 1,565.00                  1,565.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด 1,565.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

166/2564 ลงวันท่ี 
01/07/2564

4 วัสดุงานช่าง 200.00                     200.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านปิยะอิเล็คทรอนิคส์ 200.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

167/2564 ลงวันท่ี 
02/07/2564

5 วัสดุงานช่าง 168.00                     168.00                   เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้ึงชุนฮะ 168.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

168/2564 ลงวันท่ี 
08/07/2564

6 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300.00                     300.00                   เฉพาะเจาะจง รุ่งเจริญสุขบริการน้ ามัน 300.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

169/2564 ลงวันท่ี 
13/07/2564

7 วัสดุงานช่าง 1,285.00                  1,285.00                เฉพาะเจาะจง ร้าน เจเจ มาร์ท 1,285.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

170/2564 ลงวันท่ี 
13/07/2564

8 วัสดุส านักงาน 3,485.00                  3,485.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 3,485.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

171/2564 ลงวันท่ี 
14/07/2564

9 วัสดุส านักงาน 4,335.00                  4,335.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 4,335.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

172/2564 ลงวันท่ี 
14/07/2564

10 วัสดุส านักงาน 4,357.00                  4,357.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 4,357.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

173/2564 ลงวันท่ี 
14/07/2564

11 วัสดุส านักงาน 4,922.00                  4,922.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 4,922.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

174/2564 ลงวันท่ี 
14/07/2564

12 วัสดุส านักงาน 3,305.00                  3,305.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 3,305.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

175/2564 ลงวันท่ี 
14/07/2564

13 วัสดุส านักงาน 3,008.00                  3,008.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 3,008.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

176/2564 ลงวันท่ี 
14/07/2564

14 วัสดุส านักงาน 4,259.00                  4,259.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 4,259.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

177/2564 ลงวันท่ี 
14/07/2564

15 วัสดุส านักงาน 2,303.00                  2,303.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 2,303.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

178/2564 ลงวันท่ี 
14/07/2564

16 วัสดุส านักงาน 2,244.00                  2,244.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 2,244.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

179/2564 ลงวันท่ี 
14/07/2564

17 วัสดุส านักงาน 2,450.00                  2,450.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 2,450.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

180/2564 ลงวันท่ี 
14/07/2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2564
โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชำนุเครำะห์
วันท่ี 1 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2564
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18 วัสดุส านักงาน 1,695.00                  1,695.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 1,695.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

181/2564 ลงวันท่ี 
14/07/2564

19 วัสดุส านักงาน 3,957.00                  3,957.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 3,957.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

182/2564 ลงวันท่ี 
14/07/2564

20 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500.00                     500.00                   เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปิยะกรีนเอนเนอจี(บ้านผือ) 
จ ากัด

500.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

183/2564 ลงวันท่ี 
15/07/2564

21 วัสดุคอมพิวเตอร์ 300.00-                     300.00-                   เฉพาะเจาะจง บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่
อิเล็คโทรนิคส์ จ ากัด

300.00-                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

184/2564 ลงวันท่ี 
19/07/2564

22 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,000.00                  1,000.00                เฉพาะเจาะจง หจก.ป้ายอุดร ดีไซน์ 1,000.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

185/2564 ลงวันท่ี 
20/07/2564

23 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,900.00                  3,900.00                เฉพาะเจาะจง ร้านปร้ินเตอร์เซอร์วิส 3,900.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

186/2564 ลงวันท่ี 
20/07/2564

24 วัสดุส านักงาน 1,000.00                  1,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์วิทยา 1,000.00                          มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

187/2564 ลงวันท่ี 
23/07/2564

25 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300.00                     300.00                   เฉพาะเจาะจง  บริษัท ปิยะกรีนเอนเนอจี(บ้านผือ) 
จ ากัด

300.00                             มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน  และเสนอราคา
เหมาะสม  ภายในวงเงินงบประมาณ

188/2564 ลงวันท่ี 
30/07/2564


